
Årets Herretur den 22 og 23 aug. 2020 
Går i år til Birkemose Golf Club og Fredericia Golfklub med overnatning på Hotel Trinity. 

Program lørdag den 22. aug. 

Vi mødes kl. 0600 ved Kvanløse Kirke – hvor der pakkes bus fra DITO – afgang kl. 0630 

Der spises morgenmad et sted på ruten – nærmere vil tilgå. Kaffe og rundstykker er i bussen. 

Vi er fremme På Birkemose Golf Club senest kl. 0830 – hvor der vil være en banesandwich til 

udlevering – der er løbende start fra 1.ste tee kl. 0930 

Det kan være en god ide med en Buggy på denne bane. Buggy kr. 200,- pr. person 

for begge dage. Betales i bussen kontant. 

Efter runden er der alm hygge og afslapning på terrassen indtil alle bolde er inde. Herefter pakkes 

bussen og vi kører til Hotel Trinity – hvor jeres nøgler bliver udleveret. 

Der er spisning kl. 1800 – 1830 alt efter hvor når vi ankommer. Der serveres en 3-retters menu. 

Så er der åbnet op for hyggeligt samvær. 

Vi har tidligere været på dette hotel - både mad og indkvartering er i top. 

Søndag den 23. aug. 

Morgenmad 0700 – 0800 

Derefter afgang til Fredericia Golfklub – hvor vi er fremme ca. kl. 0830. Gunstart kl. 0930    

Efter runden vil der være en dejlig frokost – samt uddeling af præmier. 

Bussen pakkes og vi drager mod Kvanløse – ankomst ca. 1800. 

Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 1525,- enkeltværelse kr. 1725,- 

Du betaler ved tilmelding – MEN pengene trækkes ikke fra din konto før den 24. juli 2020 

Skulle du i den mellemliggende tid blive forhindret på den ene eller anden måde – vil du selvfølgelig 

få hele dit udlæg retur. 

Tilmelding til turen er åbnet – max 40 deltagere – først til mølle. 

Hvad får jeg for disse penge? 

Morgenmad og Banesandwich lørdag  

Greenfee til begge baner – 3-retters menu. Overnatning med morgenmad. 

Frokost + præmier søndag – samt dejlig transport i en af DITO´s busser. 

Rigtig god tur til alle deltagere. 
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